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Det sker i FSF
Mød op, når din forening kalder
*) betyder tilmelding nødvendig

PROPEL
udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening.

Medlemsbladet leveres til PostNord senest 6 dage før den første hverdag 
i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. 
Aktuel deadline for stof til næste blad oplyses tydeligt på side 2.

Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF’s 
mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos.
Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, 
samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydnings-
fuldt indhold ikke udelades.

Hjemmesiden www.propel.dk
Aktuelle informationer, f.eks aflysning af arrangementer, der hurtigst muligt ønskes 
indrykket på hjemmesiden, sendes til E-mail adressen: pr@propel.dk

Stof til PROPEL

Tekst
Send din tekstfil vedhæftet en E-mail til bladet@propel.dk 

Billeder

Digitale fotos i JPG-format i højeste opløsning (originaler). 
Vedhæftet en eller flere e-mail til bladet@propel.dk 
Obs! Ved mange fotos brug helst https://wetransfer.com/

Papirbilleder (returneres kun på forlangende) med post til: 
Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Husk at meddele adresseændring
Har du fået ny adresse, så husk at meddele det til forretningsføreren.
Hvis du flytter, videresender postvæsenet automatisk PROPEL til din 
nye adresse, men det sker kun i få måneder.

Derfor
Har vi din rigtige adresse? Er du i tvivl, så kontakt forretningsføreren.

Med venlig hilsen
Elly

Udebliver medlemsbladet
Send en e-mail til Elly Due på fsf@propel.dk

Til alle, der modtager PROPEL

Forsiden: Generalmajoren i dag og  malet i uniform
Når man som rekrut i Flyvevåbnet i 1950’erne SKULLE sige ”De” 
og ”hr. Korporal” til gruppeføreren, er det i 2022 en lidt underlig 
oplevelse at være ”dus” med en generalmajor. 
Men da PROPEL besøgte GM Niels Holst-Sørensen, så vi ingen 
hævede øjenbryn, når vi titulerede værten med du og fornavn. 
Når man kan affinde sig med tilværelsens glæder og genvordigheder 
så elegant, som Niels gør, må det være en lykke at blive 100 år.

Flyvevåbnets Soldaterforening gratulerer og er stolt af, at GM
Niels Holst-Sørensen er soldaterforeningens ældste ærespræsident.

Find seneste nyt her:

PROPEL udkommer kun hver anden måned - (i lige måneder).
Derfor er det en god ide at du holder dig orienteret om aktuelle 
nyheder og arrangementer på følgende hjemmesider:
Landsforeningen:  www.propel.dk Se under Aktuelt
Værløse-Jonstrup:  www.fsfvaer.dk 
Karup:   www.fsfkarup.dk
Aalborg:          facebook.com/Flyvevåbnets-Soldaterforening-Aalborg-Afdeling

Følg FSF på facebook.com/flyversoldater
Her kan du f.eks. efterlyse soldaterkammerater, indlægge billeder o.s.v.

PROPEL denne gang

Skaf et nyt medlem
Scan QR-koden og kom direkte ind 
på formularen på vores hjemmeside, 
hvor du kan tilmelde et nyt medlem.
Prøv det!

Deadline næste PROPEL
6/1 ................................................................... 23.59 ........................bladet@propel.dk

Generalforsamling
8/2 ................................................................... 19.30 ......................................Thy-Mors
22/2 ................................................................ 18.00 ................................ Skrydstrup*)
22/2 ................................................................ 19.00 ............................... LA Aalborg*)
22/2 ................................................................ 19.30 ...................................... Aalborg*)
23/2 ................................................................ 19.00 ................................. LA Vandel*)
24/2 ................................................................ 18.00 ........................LA Kalundborg*)
24/2 .......................................................................................................... LA Vestjysk*)

Skydning
1. onsdag i måneden .................................... 19.00 ................................... LA Aalborg
8/12 juleskydning ........................................ 19.00 ................................... LA Aalborg

Åben Flyverstue
1. tirsdag i måneden (ikke januar) ............ 19.00 ..................... Værløse-Jonstrup*)
1/2 ................................................................... 19.00 ............................... LA Aalborg*)

80 års jubilæum
26/5 .....................................................................................................................Aalborg

Medlemsartikler til PROPEL er stadig meget velkomne
Meget gerne med relevante fotos vedlagt

Mvh. Ernst

Efterlysning

Kun 12 sider i dette nummer
Normalt plejer der i PROPELs decembernummer at være et mylder af 
billeder fra de afholdte årgangsjubilæer.
Men i år har redaktionen kun modtaget fotos fra Skrydstrup afdeling, 
og da der heller ikke er indkommet ret meget øvrigt stof, er julehæftet 
kun på 12 sider.
Karup har dog lovet at der kommer nogle billeder i februarudgaven.

Redaktionen ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen

Ernst
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Formandens klumme
Af landsformand Leif Giebel

Kære medlemmer af Flyvevåbnets 
Soldaterforening

Så er efteråret for alvor over os, 
og nu kan vi lige trække vejret 
i to sekunder, alt imens vi ser 
tilbage på nogle veloverståede 
jubilæumsarrangementer, der hver 
for sig havde nogle små justeringer, 
der skulle håndteres i sidste øjeblik. 
Herfra skal lyde en stor tak til alle 
de involverede, både de oprindelige 
arrangører, men også dem der 
sprang til i sidste øjeblik og afviklede 
arrangementerne, ganske som de var 
planlagt fra starten. 

Flyvevåbnets Soldaterforening har modtaget hilsener fra nogle af 
deltagerne, der har givet arrangementerne et godt skudsmål eller 
”well done” som vi siger i Flyvevåbnet. 

Jeg havde selv fornøjelsen af at deltage i arrangementet 
den 24. september i Skrydstrup, hvor snakken gik lystigt og deltagerne 
fik en god rundvisning og orientering af det lokale besøgs- og 
vidensleksikon Brian. 
Når vi nu var på Skrydstrup, var det jo også meget belejligt, at jeg fik 
tildelt lidt taletid og kunne give en kort orientering om arbejdet med 
vores nye F-35 kampfly, der ankommer næste efterår.

Som I også vil kunne læse på midtersiden af dette nummer af Propel, 
fik jeg sidst i oktober sammen med Ernst den helt enestående 
mulighed for at interviewe pensioneret generalmajor 
Niels Holst-Sørensen på hans private bopæl i Hillerød. 
Baggrunden for interviewet var dels, at vi ønskede at markere et 
sjældent 80-års soldaterjubilæum, men også den forestående 100-
års fødselsdag i december. Fra min første kontakt via telefon og 
indtil tilbagemeldingen til Ernst efter interviewet, har det været en 
fantastisk, livsbekræftende og positiv oplevelse, som jeg er glad for at 
have været en del af. Glæd jer til at læse interviewet.

Den 2. november deltog jeg i årets sidste fysiske møde i Danske 
Soldater- og Marineforeningers Fællesråd, også kaldet DSM. 
Mødet blev afviklet på Veteranhjemmet Midtjylland i Aarhus og 
udover at være perfekte rammer til afvikling af møder, er stedet helt 
sikkert også et besøg værd. 
Veteranhjemmet er, udover sin primære funktion med at være et 
mødested for vores veteraner, også et velegnet sted med mange 
muligheder for afvikling mindre arrangementer – tag et kik her: 
dgl.aarhus@veteranhjem.dk og bliv inspireret.
Som jeg skrev, var det årets sidste fysiske møde, men der er udenfor 
møderne en livlig mailkorrespondance i DSM, hvor koordination af 
bl.a. fælles indlæg i forsvarsdebatten, Flagdagen, større arrangementer 
og ikke mindst udveksling af ideer og best practice om tilskud og 
handlemuligheder mellem DSM foreningerne fylder en god del.
På mødet orienterede jeg også om aktiviteterne i vores forening, 
herunder bl.a. vores jubilæumsarrangementer, kommende møde 
i Hovedbestyrelsen, indsættelse af ny formand for Effektudvalget 
samt seneste nyt fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, 
hvor jeg er kontaktperson grundet min ansættelse i Forsvaret og 
dermed har adgang til interne kommunikationsmidler, adresser og 
kontaktpersoner. 

Hvis medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening ønsker yderligere 
info om DSM og møderne, kan I bare rette henvendelse til mig.

Som nævnt ovenfor, er der nu blevet indkaldt til møde i Flyvevåbnets 
Soldaterforenings Hovedbestyrelse lørdag den 26. november, hvor 
vi sædvanen tro (og af praktiske hensyn) afvikler mødet på KFUM 
Soldaterhjem i Fredericia. 
På mødet samler vi op på beslutninger og aktionspunkter fra 
Repræsentantskabsmødet, ligesom vi også arbejder videre med 
at drøfte hvorledes vi kan forbedre rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer, påskønnelse af særlig indsats til gavn for foreningen, 
rekruttering til bestyrelsesposter og nøglefunktioner samt hvorledes 
posterne bedst muligt gives videre til den næste i rækken. 
Som nævnt i de sidste efterhånden mange numre af Propel, opfordres 
I fortsat til at tilkendegive jeres ønsker og mulighed for at indgå i dette 
arbejde, som jo udgør en vigtig bestanddel af foreningens virke. 
Der er modtaget en enkelt henvendelse, hvilket jeg selvfølgelig er 
oprigtigt glad for, men der er plads til og behov for mange flere, så 
hold jer endelig ikke tilbage.
I tilknytning til Hovedbestyrelsesmødet, vil vi også sammen med 
vores nye formand for Effektudvalget, Poul-Erik Nøhr Larsen, 
aflægge et besøg på Ryes kaserne (som ligger lige overfor KFUM) og 
her besigtige det opbevaringsrum vi af Regimentschefen har fået stillet 
til rådighed til opbevaring af foreningens effekter og samtidig benytte 
lejligheden til at fylde hylderne op. Vi planlægger en præsentation af 
Poul Erik i næste nummer af Propel.

Da tingene jo stadig går stærkt og planerne justeres hele tiden, skal 
også denne gang lyde en opfordring til at I holder jer opdateret 
om lokale aktiviteter, datoer, tidspunkter og mødesteder og nye 
forholdsregler på foreningens hjemmeside på adressen www.propel.dk 
Med ønskerne om et forrygende travlt, men godt efterår og ikke 
mindst en rigtig god jul og et godt nytår til jer – vi ses derude.

Leif G
Landsformand
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FSF Aalborg
Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com 

Årgangsjubilæum 
24. september afholdt vi Soldaterjubilæum med 32 gæster. 
Efter morgenkaffen blev der uddelt jubilæumstegn, inden vi samledes 
udenfor, hvor ATW havde arrangeret demonstration af Flyvevåbnets 
nye brandslukningskøretøj, der er leaset i første omgang for to år. 
Herefter gav bevogtningen en demonstration af hvad et dygtigt par af 
mand og hund kan præstere.

Åben Flyverstue
Vi holdt flyverstuen åben den 5. oktober, hvor vi brugte aftenen på 
forslag til de næste aftener. Den 2. november var vi igen samlet og fik 
lavet lidt praktisk arbejde med diverse udsmykning. Vi besluttede at 
lukke ned for vinteren, og forventer at åbne flyverstuen igen onsdag 
den 1. februar kl. 19.  Vel mødt!
Sæt i øvrigt allerede nu kryds i kalenderen 26. maj 2023, hvor Aalborg 
Afdeling kan fejre 80-års jubilæum.

Bemærk:
Afdelingen vil gerne forsøge at komme ud til alle medlemmer med 
information om arrangementer. Er du, som et supplement til Propel 
og Propels hjemmeside, interesseret i at modtage en e-mail med 
informationer og invitationer fra foreningen, bedes du sende en mail 
til formanden på bentjoergensen23@gmail.com.

Mvh
Bent Jørgensen

Obs! Modtaget efter deadline: PS. Generalforsamling 22/2 kl. 19.30

Lokalafdeling Aalborg
Formand Bent Jørgensen , Tøtmosen 45, 9800 Hjørring
Tlf. 22 56 92 57
E-mail: bentjoergensen23@gmail.com

Juleskydning og bingo
torsdag den 8. december kl. 19 

ved vores nye skydebane under Gl. Lindholm skole 
(hos Lindholm Sports Skytteklub), Lindholmsvej 65 

(indgang fra Skolevej) (Der er i øvrigt et stort skilt over trappen).

Pris: 30 kr plus en gave, værdi 30 kr. til gavespil
Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi ses

Mvh
Bent Jørgensen

Obs! Modtaget efter deadline: PS. Generalforsamling 22/2 kl. 19.00

FSF Skrydstrup
Formand Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th., 6100 Haderslev
Tlf. 21 78 29 80
E-Mail: leifpedersen@webnetmail.dk

Ordinær generalforsamling 2023
Onsdag den 22. februar kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter  
Der startes med spisning i cafeteriet kl. 18.00

Tilmelding er nødvendig for adgang til flyvestationen og for spisning 
til ovennævnte formand på telefon eller mail.

Hilsen Leif Pedersen
Skrydstrup afdeling

Lokalafdeling Vandel
Formand Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind
Tlf. 20 90 17 98
E-mail: jensogbirgit@profibermail.dk

Ordinær generalforsamling 2023
Torsdag den 23. februar kl. 19.00

i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, 7184 Vandel
Forslag og dagsorden ifølge lovene.

Tilmelding af hensyn til fortæring senest mandag den 20. februar 
til ovennævnte formand på telefon eller mail.
Mød op til generalforsamlingen for at bakke op om foreningen og at få 
dig en hyggestund med et stykke mad til.

Vel mødt og venlig hilsen
Jens Chr. Nielsen

Ordinær generalforsamling 2023
Fredag den 24. februar. kl.18.00 

på Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg.

Efter mødet er der Gule ærter til en fornuftig pris. 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden 
til ovennævnte formand på telefon eller mail.

Med hilsen
PBV

Ole B Jakobsen

Lokalafdeling Kalundborg
Formand Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg
Tlf.: 59 50 45 84, Mobil 23 82 73 94
E-mail: oli-jakobsen@ka-net.dk

Lokalafdeling Thy-Mors
Formand Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.
Tlf. 97 92 44 47, Mobil 26 15 44 47
E-mail: knudogdoris@godmail.dk

Ordinær generalforsamling 2023
Onsdag den 8. februar kl. 19.30 

I Sjørring Idræts og Kulturcenter, Hjørnet 2,7700 Thisted
i Skytteforeningens lokaler i kælderen

 
Mvh. Knud Larsen

Lokalafdeling Thy- Mors         

Lokalafdeling Vestjysk
Formand Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding
Telefon 25 12 12 39
E-mail: lis.yttung@bbsyd.dk

Ordinær generalforsamling 
Fredag. 24. februar 2023

Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Tilmelding senest den 16. februar 
til ovennævnte formand på telefon eller mail.

Mvh.
Lis Yttung
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Foredrag på ”Pedersholm” den 1. november

Afdelingen havde for længe siden planlagt og aftalt dagens foredrag, 
med det udskrevne folketingsvalg på samme dag var det for os 
spændende om vi kunne tiltrække et passende antal medlemmer, men 
med 21 tilmeldte så må vi være ganske tilfredse.
Aftenens foredragsholder var Finn Andersen der har forsket i 
Kastellets historie i mange år, og er forfatter til en bog om Kastellet 
under besættelsen. 
Aftenen startede som på vores normale klubaftener med at vi hyggede 
os med at indtage 3 stykker smørrebrød og en genstand, og som altid 
summede lokalet med en god snak over bordene. 
Efter en kort pause med oprydning og fyldte kaffekander på bordene, 
kunne Finn starte med aftenens emne med hovedvægten lagt på 
begivenhederne fra den 9. april 1940 og derefter, navnlig omkring 
Kastellet men også flere episoder fra resten af landet.
Finn er en farverig fortæller og med både billeder og lyd kom vi bredt 
omkring situationer i både Norge og Sverige mf. og der kunne også 
trækkes paralleller til nutidens tilspidsede problemer i verden omkring 
os! En rigtig god aften med en masse anekdoter og overraskende 
indblik i Danmarks svære år under krigen.
En stor tak til Finn for at komme og berige os med sin store viden.

Mvh. Søren Eibak.     

FSF Værløse-Jonstrup
Formand Kaj Flemming Clausen
Ved Store Dyrehave 40 st.tv. 3400 Hillerød
Tlf. 26 13 27 91, E-mail:  kaicl@webspeed.dk - www.fsfvaer.dk

Jubilæum på Fighter Wing Skrydstrup
Den 24. september blev der afholdt jubilæumsarrangement på 
flyvestationen der var 50 deltagere, som mødtes kl. 08.45 i cafeteriet 
og fik navneskilte udleveret. Derefter var der morgenmad hvor 
soldaterforeningens landsformand Leif Giebel fortalte om F 35 
projektet (Egentlig skulle Chefen for Fighter Wing Skrydstrup have 
fortalt om dagligdagen på stationen, men han kom desværre ikke).

Efter dette blev der uddelt årsnåle til jubilarerne, der var fra 40 års til 
70 års jubilarer
Efter at overrækkelse af nåle var overstået blev de vist rundt på 
stationen af Ssg Brian Jensen, dette varede til middag hvorefter der 
blev serveret en sildemad og gule ærter med tilhørende øl og snaps. 
Dagen sluttede med hyggelig snak og kaffe og kage.

Leif Pedersen 
Skrydstrup afdeling

Skrydstrups jubilarer

Fra oven
70 år
65 år 
50 år
40 år

Billedet vi modtog af 60-års 
jubilarerne var desværre for 
uskarpt til at kunne trykkes.
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Niels Holst-Sørensen

Da jeg fortalte 
jubilaren/fødselaren, 
at jeg havde taget et 
kamera med for at 
kunne få et par billeder 
til bladet, medførte det 
en munter kommentar 
fra Niels Holst:
”Så er det da godt, at 
jeg har barberet mig” 

En flisetrappe med 30-40 trin fører op til et parcelhus, der i et halvt 
århundrede har ligget skønt og afsides inde i en skov midt i Hillerød. 
Lige så længe har der stået Holst-Sørensen på messingdørskiltet. 
Herren i huset hedder Niels. Altså selveste Niels Holst-Sørensen. 

En dag sidst i oktober trykkede landsformanden for Flyvevåbnets 
Soldaterforening Leif Giebel på dørklokken. Redaktøren af PROPEL 
ventede bag ham med kamera og notesblok i tasken.

To sjældne begivenheder
Der var flere årsager til, at de to troppede op. 
•  I år har Niels Holst-Sørensen 80-års soldaterjubilæum. FIRS ÅR!
•  Den 19. december fylder han 100 år. Dermed er han lige nu det 
ældste medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening.
•  Og så er han den generalmajor, der har været chef for Flyvevåbnet i 
længst tid.
• Han er også den eneste generalmajor i Flyvevåbnet, der har deltaget i 
atletik ved en olympiade.
• Oveni det hele er han den eneste generalmajor i Flyvevåbnet, der har 
haft en danmarksrekord i 400-meterløb i 27 år.
Så han var vel nok et besøg værd.

Den massive fordør åbnes, og med et smil bydes vi velkommen. 
Den statelige, ældre herre viser os ind i den nydelige spisestue hvor 
flotte malerier og et antikt vægur, der har været værtens bedstemors, 
pryder væggene.

På et lavt bord hænger to sværd på en dertil konstrueret opsats.
- De er fra en skiferie i Japan, hvor en japaner, jeg traf, sagde, at de to 
samuraisværd ville han forære mig. 
”Dem får jeg aldrig gennem tolden, - den slags våben må ikke indføres 
i Danmark,” fortalte jeg ham. 
Da jeg så kom hjem og pakkede mine ski ud, lå de to samuraisværd 
gemt mellem dem.

Vi bliver bænket omkring spisebordet, og Niels Holst-Sørensen sætter 
sig klar til at høre, hvad vi vil ham.

På Google kan man finde mange beretninger om idrætsmanden 
Niels Holst-Sørensen, men vi vil gerne spørge ind til din karriere ved 
Flyvevåbnet. 

Hvorfor valgte du militæret som levevej?
- Af nød. Det var fordi mine forældre ikke havde råd til at lade mig 
læse videre, efter jeg blev student i 1941, og dengang var militæret det 
eneste sted, hvor man kunne få en gratis uddannelse. 

Du kom ind i 1942. Var der værnepligt under besættelsen?
Ja. Det danske militær eksisterede indtil vi blev afvæbnet af tyskerne 
den 29. August 1943. 
Jeg fik min rekrutuddannelse ved Motorkompagniet i Odense, hvor 
vi kørte på Nimbus motorcykler. Så kom jeg på kornetskole, (en 
værnepligtig grad mellem korporal og sergent. red) og derefter tilbage til 
Odense. 
I august 1943 var jeg til atletiklandskamp i Stockholm, og da jeg skulle 
hjem med færgen den 30., mødte jeg min løjtnant i Helsingborg. 
Han var flygtet for at undgå internering, og ganske rigtigt, da jeg kom 
til Helsingør, stod der en tysker og tog imod mig. Vi blev interneret i 
Sandholmlejren, og det var såmænd meget fredeligt men trivielt med 
de tyske vagter. Men vi fik heldigvis god, dansk mad.

Jeg havde noget tidligere søgt på officersskole, og allerede 1. juli -45 
begyndte jeg her. Som nyudnævnt premierløjtnant, var jeg i audiens 
hos kongen, Christian den tiende, der sad i rullestol.

Interessen for flyvning blev vakt.
Så kom jeg til 4. regiment i Roskilde, som dog opholdt sig i Værløse, 
og der stod jo nogle flyvemaskiner, som vakte min interesse så meget, 
at jeg søgte på flyveskole.

Jeg blev så elev på Flyveskolen i Avnø, hvor vi fløj KZ II og Percival 
Proctor. Herefter fortsatte uddannelsen på Harvard-skolen i Karup, 
og da det var overstået, fik jeg endelig lov til at flyve et rigtigt jagerfly, 
Spitfire. Vi havde ældre, erfarne piloter som instruktører.

Er det rigtigt at det var en fornøjelse at flyve Spitfire?
Da Flyvevåbnet i januar 1980 modtog F-16, gav major Christian 
Hvidt mig en demonstrationstur, og F-16’s manøvredygtighed og 
flyveegenskaber mindede mig rigtig meget om det at flyve Spitfire. 
Jo, Spitfire var en herlig jager.

28. januar 1980 indledtes F16-æraen med en præsentation, hvor den 
senere forsvarschef, dengang major Christian Hvidt (tv.), og Flyvevåbnets 
daværende chef, generalløjtnant Niels Holst-Sørensen, fløj en runde fra 
Flyvestation Skrydstrup. Foto: Forsvarsgalleriet

Forhenværende chef for Flyvevåbnet har 80-års jubilæum og fylder 100 år
Af Ernst Kronvold Frederiksen
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Hvor mange flytyper har du fløjet?
Uha, lad mig se. KZ II, Proctor, Harvard, Spitfire, F-84, Meteor Mk 4 
og Meteor Mk 7.

Hvordan lærte I at flyve de ensædede fly?
Vi blev jo altså ikke sat op i sådan en, før vi havde bevist, at vi kunne 
flyve. Vi fik en grundig orientering om flyets håndtering og formåen, 
og så var det bare om at komme i luften og prøve, om det passede. 
Men F-84 lærte jeg dog at flyve på en amerikansk flyveskole i 
Tyskland. F-84 fik vi jo rigtig mange af, men vi mistede også mange, 
tit på grund af motorsvigt. Men så opfandt nogle af Flyvevåbnets 
ingeniører en konstruktionsændring i motoren, der løste problemet, 
og deres geniale løsning blev indført på alle Thunderjets i alle de 
lande, der brugte den.

Har du haft nogle hårrejsende oplevelser som pilot?
Næ, heldigvis. Alle flyene kunne lande igen, så jeg er kommet ned 
med flyet i god stand, hver gang jeg har været oppe.

Du har haft en broget karriere ved Flyvevåbnet.
Åh jo. I 1952 blev jeg den første eskadrillechef i 727. 
Den 1. november fylder eskadrillen 70 år, men jeg må desværre nøjes 
med at gratulere herfra, for bentøjet er blevet genstridigt i den senere 
tid, så jeg holder mig indenfor hjemmets fire vægge.

Du har sat mange rekorder, også rekorden i tid som chef for Flyvevåbnet 
– 12 år. Var det et ønskejob?
Jeg har haft et godt liv med det ene ønskejob efter det andet. Men ja, 
min tid i chefstolen var en dejlig periode. 

Så kom du til NATO
Da jeg fratrådte som chef for Flyvevåbnet, blev jeg Danmarks 
repræsentant ved NATOs militærkomité. Vi havde nogle gode år i 
Bruxelles, hvor især min kone fik store opgaver, for mange af møderne 
i komiteen foregik omkring middagsborde i hinandens hjem. Men 
hun var en stor støtte for mig, en dejlig hustru, der efter en periode på 
et plejehjem døde for tre år siden. Vi løb for resten på hinanden, da 
jeg som ung trænede på Gentofte Stadion, og havde et langt og godt 
ægteskab. 

Taknemmelig for en god pensionisttilværelse
Jeg er glad for at blive gammel i Hillerød. Kommunen yder en fin 
service, leverer den mad, jeg ønsker mig, og hjælper med indkøb af 
dagligvarer. Desuden bor min søn i nærheden, og han er flink til at 
varte mig op. 

Niels Holst-Sørensens militære karriere:
1942 - 45 Rekrut og kornet i Odense
1943 - 45 Interneret i Sandholm
1945 - 47 Officerskole og Flyveskole
1948 - 49 Hærens flyvetropper samt Hærens og Forsvarets Flyveskole.
1950 - 51 Jyske flyveafdeling samt Søværnets Flyvevæsen.
1951         Overført til Flyvevåbnet, squadron leader for de første
                    F84-G Thunderjets, Danmark modtog.
1952 - 55 Eskadrillechef for eskadrille 727.
1955 - 59 Leder af operationsafdelingen på flyvestation Karup.
1959 - 60 Stabsuddannelse i det Norske Luftvåben.
1960 - 63 Chef, flyvestabens operationsafdelings planlægningssektion.
1963 - 65 Chef Flyvertaktisk Kommandos operationsafdeling.
1965 - 68 Stabschef ved Flyvertaktisk Kommando og chef for de
                    allierede flystyrker i Østersøområdet.
1968 - 70 Chef for Flyvestation Karup.
1970 - 82 Chef for Flyvevåbenet.
1982 - 86 Dansk repræsentant ved NATOs militærkomité.

Idrætsmanden 
Niels Holst-Sørensen blev i 1940’erne kendt i atletikverdenen som 
400 og 800 meter-løber i verdensklasse. 
Allerede som 19-årig vandt han sølvmedalje ved DM i 400-meterløb 
og blev udnævnt til Årets Fund 1941 af Politiken. I 1943 var han 
verdens hurtigste på 400 meter, og året efter næsthurtigst på 800 
meter.
Ved Europamesterskaber i Oslo i 1946 vandt han guld på 400 meter 
og sølv på 800 meter, og Niels Holst-Sørensens atletikkarriere sluttede 
med deltagelse i Olympiaden i London i 1948. 
I 1944 satte han med tiden 47,6 en danmarksrekord i 400-meterløb, 
der holdt i 27 år.

Danmarksmesterskaber
1941: Sølv på 400 meter
1942: Sølv på 400 meter, bronze på 200 meter
1943: Guld på 400 og 800 meter
1944: Guld på 400, 800 og 4 x 400 meter
1945: Guld på 400, 800 og 4 x 400 meter
1946: Guld på 400, 800 og 4 x 400 meter
1947: Guld på 400, 800 og 4 x 400 meter

Pokalskabet
Også som idrætsmand gjorde Niels Holst-Sørensen sig bemærket 
internationalt. I 1977 valgtes han som dansk repræsentant i den 
International Olympic Comittee (IOC), hvor han lagde et stort 
arbejde indtil han faldt for aldersgrænsen i 2002. 
Fra 1981 til 1984 var han tillige formand for Danmarks olympiske 
komité og sad også i Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse 1993-2002.

Niels Holst-Sørensens plads
I 2017 havde du æren af at få opkaldt et område i din fødeby Stakroge 
til Niels Holst-Sørensens plads. Borgerforeningens blad fortæller, at 
du efter indvielsen tog en tur rundt om idrætspladsen sammen med 
de cirka 50 lokale børn, der lavede opvisning. 
Godt klaret af en 95-årig, synes jeg. 
Ha, ler Niels Holst, - det var nu nemt nok, for jeg kørte på en golfvogn.

Niels Holst-Sørensen er en stadig en mand, Flyvevåbnet kan være 
stolt af at have haft som chef. 
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Dem har Niels Holst-Sørensen fløjet
Under interviewet med den forhenværende chef for Flyvevåbnet, 
generalmajor Niels Holst-Sørensen, kom vi også ind på, hvilke 
flytyper han har siddet bag pinden på. 

Det er nok meget få - om nogen overhovedet - af PROPELs øvrige 
læsere, der har set alle de nævnte fly, og derfor har vi lånt nogle fotos 
fra Flyvevåbnets Historiske Samling for at illustrere, hvad piloten 
Niels Holst-Sørensen i sin tid beherskede.

Udviklingen gennem de seneste 70-80 år frem til Flyvevåbnets nye 
F-35 jagerfly, som vi omtalte i oktobernummeret, er jo iøjnefaldende.

Percival Proctor

KZ II

Harvard

Spitfire

F84-G Thunderjet

Meteor MK4

Meteor MK7
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Dødsfald

Flyvevåbnets Soldaterforenings 
æresmedlem og forhenværende 
forretningsfører Harry Sørensen 
døde den 27. september 87 år 
gammel af et hjertestop. 

Ved bisættelsen den 7. oktober 
var bænkene i Sct. Olai Kirke i 
Hjørring tæt besatte af familie, 
samt venner fra Harrys store 
berøringsflade i de mange 
foreninger, institutioner og 
organisationer, han havde 
interesseret sig for livet igennem.

Med 3 faner i front førtes båren ud af den smukke kirke. 
Flyverhjemmeværnet med Dannebrog og Vendelbrog efterfulgt af  
FSFs lokalafdeling Vendsyssels store, flotte fane.
Hovedbestyrelsen var repræsenteret ved PROPELs redaktør, der 
havde forberedt nogle mindeord til højtideligheden. 
Desværre måtte Ernst køre hjem til Horsens umiddelbart efter 
bisættelsen, så han fik ikke overbragt Harry sin sidste hilsen. 

Men her er, hvad han havde planlagt at sige til minde om sin igennem 
mange år rigtigt gode ven: 
Harry Sørensen blev indkaldt til Flyvevåbnet i 1955 som menig 246 
096, og i 1964 meldte han sig ind i Flyvevåbnets Soldaterforening. 
Her faldt han så godt til, at han fra 1971 til 1982 var formand for 
Vendsyssel afdeling, og fra 1983 var han i 5 år Soldaterforeningens 
forretningsfører.

Harry sad i FSF-hovedbestyrelsen i nogle år, dels som medlem af 
skydeudvalget  og dels som formand for redaktionsudvalget.
Fra 2000 til 2012 fungerede han igen som forretningsfører, og herefter 
var han det orakel, vi andre altid henvendte os til, når der var noget, vi 
ville vide om Flyvevåbnets Soldaterforening.
For spurgte vi om noget, Harry ikke umiddelbart vidste eller kunne 
huske, vidste han altid, hvor han kunne finde svaret. Og så fik vi det.
Derfor var det også med god grund at Flyvevåbnets Soldaterforening i 
2009 udnævnte Harry til æresmedlem. En titel han var meget glad for 
og stolt over.
I 2012 blev han så den første modtager af foreningens 70-års trofæ.

Her ved det sidste farvel til den forhenværende forretningsfører 
har den nuværende hovedbestyrelse bedt mig takke Harry for hans 
frivillige arbejde i mange år til gavn for Flyvevåbnets Soldaterforening.

Siden 2004 har jeg været redaktør på medlemsbladet PROPEL, og i 
alle de år har Harry været min meget grundige korrekturlæser.
Selv den mindste slåfejl eller kommafejl blev bemærket. 
Så jeg har været meget omhyggelig med både stavning og tegnsætning 
i det her talepapir.
Vi to har haft et meget tæt samarbejde, som jeg har sat stor pris på. 
Hver anden måned fik vi en hyggelig sludder om blad og forening, 
og jeg kommer til at savne garantien for, at PROPEL altid bliver 
leveret fejlfrit til medlemmerne. 

Men især vil jeg i høj grad savne Harrys vidunderlige og underfundige 
nordjyske humor.

Æret være Harry Sørensens minde

Hvad er Vendelbrog?
 I 1954 fødtes ideen til en løsvielsesbevægelse i Hjørring, med 
det formål at løsrive Vendsyssel – selvfølgelig med en sarkastisk 
undertone. Men faktisk blev der gjort lidt alvor af sagen.
Ved byfesten i Hjørring samme år, gjorde rebelske Hjørringborgere 
oprør mod ”Københavneriet”, og kaldte til kamp for oprettelse 
af Fristaden Vendsyssel. Oprøret blev til en munter folkefest af 
usædvanlige dimensioner, og gjorde betegnelsen af Hjørring som 
Danmarks kedeligste by til skamme.
Tanken om Vendsyssel som fristad, blev aldrig helt glemt og i 1976 
erklærede, under et redaktionsmøde på ”Bjæsken”, borgermester Poul 
S. Poulsen at ”Vi må have vort eget flag!”
Mogens Bohøj tegnede et udkast til flaget, der blev trykt i ”Bjæsken” 
1976 og Kai Gustav Hansen, fandt på navnet ”Vendelbrog”.
Vendelbrog skulle, efter inspiration fra Dannebrog, selvfølgelig være 
et korsflag. Farverne symboliserer: Blå for vandet, gult for sandet og 
grønt for bakkerne. Oprindeligt skulle der også have været et lille 
Dannebrog i midten, men det skred mod flagreglerne.
I dag vajer Vendelbrog i mange af landsdelens flagstænger, men det 
har også fået en fremtrædende rolle i Aalborg Flyvestations eskadrille 
723s logo.
Man kan læse mere om Vendelbrogs historie i ”Vendsyssel – Nu&Da” 
2003.
Kilde: Vendsyssel Historiske Museum.

Fortjent hæder
Ved repræsentanskabs-
mødet i maj 2012 var 
der enighed om, at den 
afgående forretningsfører 
skulle være den første 
modtager af FSFs nye 70-
års trofæ, en model 
af  C130-J Hercules.

Billedet viser Harry med 
trofæet. 
Bemærk den sjældne 
æresmedlemsnål i hans 
jakkerevers 

Vendelbrog i en nordjysk flagstang. 
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Bliv medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening eller skaf et nyt medlem!

Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF)
er stiftet den 11. april 1940 og er foreningen for nuværende og 
forhenværende tjenstgørende i 

Flyvevåbnet, Flyverhjemmeværnet 
og Tjenestekorpsets ”blå enheder”

FSF’s 4 afdelinger dækker hele Danmark
 FSF Aalborg afdeling dækker Region Nordjylland 
 FSF Karup afdeling dækker Region Midtjylland
 FSF Skrydstrup afdeling dækker Region Syd
 FSF Værløse-Jonstrup afdeling alt øst for Storebælt
Desuden varetager 8 lokalafdelinger den direkte kontakt til 
medlemmerne - driver flyverstuer, arrangerer møder, skydning, 
udflugter, spændende foredrag og andet, som medlemmerne ønsker.

Medlemsbladet PROPEL
udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december.

www.propel.dk 
er foreningens hjemmeside, som løbende ajourføres. 

www. facebook.dk/flyversoldater 
er FSFs side på Facebook, hvor medlemmerne chatter indbyrdes.

Årgangsjubilæer
Hvert år indkalder FSF  og Flyvevåbnet til jubilæer på 
flyvestationerne, hvor gamle kammerater fra tjenestetiden mødes.

Vi vil gerne være mange
Jo flere vi er, jo større vægt har det, når vi som soldaterforening 
deltager i debatten om Forsvarets stilling i det danske samfund.

Ved indmeldelse på kuponen herunder
indbetales et indmelselsesgebyr på 40 kr. samt et års 
medlemskontingent, som er på 295 kr., i alt 335 kr.

Navn: _________________________________________

Adresse: _______________________________________

Postnr: ______ By: _______________________________

Fødselsdato og år: _________________________________

Telefon: ________________ Mobil:___________________

E-mail: ________________________________________

Evt. soldaternr.: ___________________________________

Indkaldelsesdato: _________________________________

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem af  
Flyvevåbnets Soldaterforening  - også din forening.

Med venlig hilsen 
Leif Giebel, Landsformand

Den udfyldte kupon indsendes til:
Forretningsfører Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev

Herculesfly i snelandskab. Lillejuleaften 2009. Foto: Flyvevåbnets fototjeneste. Kilde: Forsvarsgalleriet
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90 år   
24. januar 3870/1953  Verner Thorhauge, Genvej 38, 7470 Karup J
01. februar 3787/1953  Henry Laasby, Hestehaven 14, 8400 Ebeltoft
16. februar 3992/1953  Edvard Helms, Isenbjergvej 13, Gludsted, 7361 Ejstrupholm
25. februar 3805/1953  Erik Christian Christensen, Uglebakken 23, 9400 Nørresundby
   

85 år   
16. januar 431005/1959  Bent Poul Mathias Christiansen, Solgården, Solgårdsvej 6, lejl. 14, 6740 Bramminge
29. januar 361024/1958  Per Christiansen, Syrenparken 51, 6760 Ribe
03. februar 330041/1957  Svend Erik Christensen, Kærvej 7 A, 9240 Nibe
12. februar    Birthe Nielsen, Thomas Olesen Løkkes Vej 17, 9200 Aalborg SV
12. februar 362963/1958  Aleks Aalestrup, Hjedsvej 10, Hjeds, 9541 Suldrup
   

80 år   
01. januar 431895/1959  Carl Christian Jensen, Ydunsvej 10, Benløse, 4100 Ringsted
15. januar 640617/1964  Niels Erik Vesterthjele, Svanereden 20, 9230 Svenstrup J
15. januar 593204/1963  John Aage Wester, Slettehagevej 49, 1. th., 8240 Risskov
17. januar 552913/1962  Henning Møller Lauridsen, Skads Byvej 91, 6705 Esbjerg Ø
27. januar 432939/1959  Mogens Grønholt Jensen, Læskovvej 186, 4632 Bjæverskov
05. februar 432773/1959  Flemming Gert Messerschmidt, Fyrrevej 8, Kølvrå, 7470 Karup J
17. februar 597287/1963  Birger Vagn Vessel, Engvej 62, 2300 København S
24. februar 491644/1961  Henning Rauff, Frejasager 5, 6500 Vojens
27. februar 640666/1964  Ivan Madsen, Søndergade 38, Onsbjerg, 8305 Samsø
28. februar 642491/1964  Ole Reinholdt Nielsen, Herringløse Bygade 18, Herringløse, 4000 Roskilde
   

75 år   
02. januar 813414/1968  Nicolai Johannsen, Højlund 34, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
05. januar 812680/1968  Leo Frantzen, Vægtens Kvarter 126, 5220 Odense SØ
09. januar MAJ 1970  Ken Scharnberg, Slippen 17, 3700 Rønne
17. januar AUG 1970  Poul N. Andersen, Birkevej 1, 5462 Morud
23. januar 815000/1968  Carl-Marius Hansen, Kongeballevej 7, 5970 Ærøskøbing
26. januar 815369/1968  Ivan Kjærgaard, Tjørnevej 6, Hammershøj, 8830 Tjele
02. februar NOV 1969  Ib Nielsen, Kløvermarksvej 36, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
12. februar AUG 1970  Knud Hangaard Pedersen, Tjørnevænget 48, 7800 Skive
27. februar 812431/1968  Poul Jørgensen, Slimmingevej 90, Gørslev, 4100 Ringsted
28. februar 645025/1964  Preben Jensen, Skovtoften 20, 9700 Brønderslev
   

70 år   
25. januar    Hermann Hollænder, Saxovej 62, Højstrup, 5210 Odense NV
01. februar AUG 1973  Palle Søren Nielsen, Rolighedsvej 8, 4671 Strøby
15. februar AUG 1970  Bent Sørensen, Barrit Langgade 96, 7150 Barrit
   

65 år   
06. januar FEB 1978  Jørn Bo Sørensen, Kræn Spilmandsvej 12, 9440 Åbybro
15. januar    Preben Kvist Østergaard, Vinkelvej 6, Nr. Søby, 7840 Højslev
10. februar AUG 1978  Per Edvard Bardrum, Tønballevej 5 B, Glud, 7130 Juelsminde
   

60 år   
07. januar NOV 1982  Martin Mikkelsen Degn, Bregnevej 42, 7470 Karup J
03. februar NOV 1983  Jens Arne Kristensen, Vesterbrogade 79, 2. th., 7100 Vejle
03. februar DEC 1981  Søren Wilhelm Andersen, Skovparken 22, 8240 Risskov
15. februar AUG 1984  Kim Hammer, Stenagervej 4, 8752 Østbirk
15. februar MAJ 1983  Paul Schaper, Nyvej 14, Lavensby, 6430 Nordborg
16. februar AUG 1983  Hanne Tindal Madsen, Sallingvej 70, Vindblæs, 9670 Løgstør

50 år   
14. februar DEC 1993  Andrè Spange Nygaard, Kalbyrisvej 133 A, 4700 Næstved

Tillykke til FSF-fødselarer i januar og februar 2023
OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL
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www.propel.dk  - Facebook.com/flyversoldater - E-mail: fsf@propel.dk

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe
Ærespræsident: Chefen for Flyverkommandoen Generalmajor Jan Dam

Landsformand 
Næstformand 
Forretningsfører 
Jubilæumsudvalget 
Redaktionsudvalget - Ansv. redaktør 
PR-udvalget (fung)
Skydeudvalget 
Effektudvalget 
Redaktion af PROPEL

Leif Giebel, Blommevej 14, 8800 Viborg, Tlf.: 41 22 99 37, E-mail: LF@propel.dk 
Helge Hoff, Elverhøjen 38, 3600 Frederikssund, - Tlf.: 52 72 32 66, E-mail: LNF@propel.dk 
Elly Due, Krumsøvej 6, 4894 Øster Ulslev. - Tlf.: 60 71 14 16, E-mail: fsf@propel.dk
Arne Slej, Allerød Have 6, 2. tv., 3450 Allerød, Telefon 48 14 04 02, E-mail: jubilar@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: pr@propel.dk
Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: 98 90 92 02, E-mail: skyd@propel.dk
E-mail: eff@propel.dk
Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: 40 833 466, E-mail: bladet@propel.dk

Glæd dig selv eller en soldaterkammerat med en FSF-gaveartikel

Blazermærke 40,- kr.

Kaffekrus 45,- kr.

Karaffelsæt i gaveæske 295,- kr.

Keramikkrus 200,- kr.

Nøglering med indkøbsvognpolet 15,- kr.

200,- kr.Poloshirt, S,M,L,XL,XXL

Regnjakke, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Slips 100,- kr.

Slipsenål 65,- kr.

90,- kr.T Shirt, tryk for og bag, S,M,L,XL,XXL Pilotskjorte, hvid el. blå, S,M,L,XL,XXL 150,- kr.

Pennesæt 75,- kr.

Kan købes i din afdeling eller i Kiosken på www.propel.dk, hvor der er flere varer
Vejledende pris eksklusiv eventuel fragt

Cap, fleksibel 45,- kr. Mulepose, tryk for og bag 50,- kr.

Glas øl, rød, hvid, cognac: 39,- kr. Dram: 15,- kr.


